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Opdrachtverklaring 
  

 
Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze, hierna genoemd VCLB 
Deinze, draagt bij tot het welbevinden van de leerlingen van de vrije en 
gemeentelijke scholen van Aalter, Deinze, De Pinte, Knesselare, Nazareth, Nevele 
en Zulte  en ook van de leerlingen van de scholen voor buitengewoon onderwijs van 
Deinze en Zulte.  

 
De begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:  

 Leren en studeren, 

 Onderwijsloopbaan, 

 Preventieve gezondheidszorg, 

 Psychisch en sociaal functioneren. 
 
VCLB Deinze bouwt haar werking uit, overeenkomstig de wetgeving en het mission 
statement van de CLB.  

 
 
1. Visie  
 
 
1.1 VCLB Deinze stelt het belang van het kind en de jongere centraal met 

eerbied voor het opvoedingsproject van school en gezin.  
 

1.2 VCLB Deinze streeft naar de zelfrealisatie van de leerling met respect voor 
zijn eigenheid. VCLB Deinze begeleidt de leerling in zijn thuis-, klas- en 
schoolcontext tegen de achtergrond van een multireligieuze en multiculturele 
maatschappij. VCLB Deinze heeft aandacht voor de totale persoon van de 
leerling. 

 
1.3 VCLB Deinze respecteert te allen tijde de rechten van het kind. 
 
1.4 VCLB Deinze heeft bijzondere aandacht voor leerlingen uit kansbelemmerde 

gezinnen en streeft naar gelijke onderwijskansen voor iedereen. 
 

1.5 VCLB Deinze staat in voor een professionele dienstverlening, met 
eerbiediging van de deontologische code, het beroepsgeheim, de privacy- en 
aanverwante wetgeving. 

 
1.6 VCLB Deinze werkt vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij, 

met openheid en respect voor ieders ideologische, filosofische of 
godsdienstige overtuiging. 
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2. Werking 
 

 
2.1 VCLB Deinze is een dienst brede instap waar leerlingen en ouders met elke 

vraag over jeugdhulp terecht kunnen. Er wordt geluisterd naar de hulpvraag 
en samen gezocht naar de meest geschikte hulp.  

 
2.2 VCLB Deinze en de school zijn partners inzake leerlingenbegeleiding. VCLB 

Deinze is daarbij autonoom en onafhankelijk maar werkt wel schoolnabij. 
Het partnership krijgt vorm via het zorgcontinuüm 

 
2.3 VCLB Deinze biedt diagnostiek en kortdurende begeleiding aan. Er wordt 

daarbij oplossings- en handelingsgericht gewerkt. VCLB Deinze richt zich 
op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de individuele leerling en op de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en de ouders.  

 
2.4 VCLB Deinze gaat op zoek naar de krachten en mogelijkheden van 

leerlingen en ouders en spreekt die aan om de problemen aan te pakken.  
 

2.5 VCLB Deinze biedt preventieve gezondheidszorg aan onder de vorm van 
vaccinaties en medische consulten, met aandacht voor  nazorg en opvolging.   

 
2.6 Als uitgangspunt voor leerplichtbegeleiding hanteert VCLB Deinze het 

realiseren van talentgerichte trajecten in een schoolse context. 
 
2.7 VCLB Deinze helpt leerlingen met een beperking en hun ouders zoeken 

naar de minst ingrijpende ondersteuning, gericht op welbevinden en op 
maximale participatie en inclusie.  

 
2.8 Op het vlak van schoolondersteuning onderneemt VCLB Deinze, aanvullend 

op de inspanningen van de school en in samenwerking met de pedagogische 
begeleidingsdienst, de nodige acties om schoolinterne leerlingenbegeleiding 
te ondersteunen en te helpen optimaliseren.    

 
2.9 VCLB Deinze neemt de draaischijffunctie tussen onderwijs en andere 

sectoren op. Deze draaischijffunctie is gericht op preventie, 
gezondheidsbevordering, jeugdhulpverlening, leerrecht en arbeidsmarkt en 
versterkt de leerlingenbegeleiding in de school.  

 
2.10 VCLB Deinze werkt multidisciplinair. Optreden als team, vanuit 

complementaire kennis en vaardigheden, garandeert een brede en 
allesomvattende aanpak. 

 
2.11 VCLB Deinze wil aan haar medewerkers optimale kansen geven om hun 

functie uit te oefenen in een aangename werkomgeving en om hun 
deskundigheid te verzekeren en te bevorderen. 

 
2.12 VCLB Deinze engageert zich in lokaal, regionaal en provinciaal overleg waar 

onderwijs en/of hulpverlenings- en welzijnsdiensten elkaar ontmoeten.  
 


